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2015. május 1. [péntek] 

  

Körösladány Város Önkormányzata 2015. május 1-én – a Majális 2015 sport és kulturális 

rendezvény keretében – nagyszabású kispályás labdarúgó villámtornát szervez 5+1 fős felnőtt 

csapatok részére a Sporttelepen.   

 

A helyi felnőtt csapatok (14 éves kor felett) 2 db 20x40 m-es műfüves pályán küzdenek a díszes 

kupáért.  

 

Igazolt játékos nem lehet tagja csapatnak! 

 

Nevezni lehet a verseny napján 8.30 óráig a helyszínen, vagy Telefonon Keresztesi János 

+36302498255. Nevezési díj nincs. 

 

A játékszabályok és a nevezési lap letölthető az Önkormányzat honlapjáról. 

 

Körösladány Város Önkormányzata 

  



I. VÁROSI MAJÁLIS KUPA 
kispályás labdarúgó torna szabályai 

 

A mérkőzéseket a labdarúgás általános szabályai szerint bonyolítjuk, az alábbi kiegészítésekkel, 

illetve fontos szabályokkal: 

– nevezési lapon - 10 fő nevezhető 

 

 

Minden játékos csak egy csapatba nevezhető, illetve a torna folyamán csak egy csapatban 

szerepelhet, ennek megszegése a csapat kizárását vonja maga után! 

 

 

 

 

 létszáma 4 fő 

a játékvezető beszünteti és 3:0-ás gólaránnyal a „vétlen” csapat számára igazolja. 

 

oldalvonalat, azt újból játékba hozni csak bedobással lehet. 

 

 

 

 

 nem, viszont középkezdésből közvetlenül gól érhető el 

 

 

nbség, a több rúgott gól 

legvégül sorsolás dönt. 

 

 

 

Csak gumistoplis, illetve sima talpú sportcipő használata engedélyezett! 

 

MINDENKINEK SPORTSZERŰ JÁTÉKOT ÉS SOK SIKERT KÍVÁN A 

 

Körösladány Város Önkormányzata 

  



 

I. VÁROSI MAJÁLIS KUPA 

2015. 
Kispályás labdarúgás 

NEVEZÉSI LAP 
(Kérem a csapat nevét nyomtatott betűvel kitölteni!) 

 
Csapat neve: .........................................................................................................  

Korosztály: FELNŐTT  

Csapatkapitány neve: ...............................................................................................  

Lakcím: ………. irányítószám ..................................................................................  

 

Nevezett játékosok:  

1. ................................................................................  

2. ................................................................................  

3. ................................................................................  

4. ................................................................................  

5. ................................................................................  

6. ................................................................................  

7. ................................................................................  

8. ................................................................................  

9. ................................................................................  

10. ..............................................................................  

 

Nevezett játékosok kijelentjük, hogy a versenyen saját felelősségünkre veszünk részt. 

Tudomásul vesszük, hogy a csapat kiesése esetén, a nevezési lapon feltüntetett játékosok 

a tornán más csapatban már nem szerepelhetnek.  

Ennek megszegése esetén a még versenyben lévő csapatot a versenybizottság azonnal 

kizárja.  
 

 

 

…………………………………………….. 
csapatkapitány aláírása 

 

  



I. VÁROSI MAJÁLIS KUPA 

2015. 
 

Amatőr kispályás labdarúgó bajnokság 

 

 

VESENYKIÍRÁS 

 

1.) A verseny célja: A sportág népszerűsítése, egy olyan versenyen, ahol bárki kipróbálhatja 

tudását kortól függetlenül. 

2.) A verseny helye: Körösladányi Sportpálya 5516 Körösladány, Wenckheim B. u. 5. 

3.) A verseny kezdési ideje: 2015. május 1. 9 óra. 

4.) A verseny rendezője: Körösladány Város Önkormányzata-Körösladányi MSK 

5.) A verseny résztvevői: 5+1 fős felnőtt csapatok. 

6.) Nevezés:    előzetesen: Keresztesi János +36302498255  

helyszínen: 8 óra 30 percig, személyesen, a nevezési lapok 

leadásával. 

Sorsolás: 8 óra 55 perckor. 

7.) Lebonyolítás: a nevező csapatok számától függően, vegyes rendszerben, a mérkőzéseket a 

Körösladányi MSK játékosai vezetik. 

8.) Díjazás: I. helyezett kupa, II-III. helyezett emléklap. 

9.) Költségek: A versenyre nevezési díj NINCS. 

10.) Egyéb: A bajnokságot a kispályás labdarúgás szabályai szerint bonyolítjuk, 

versenyszabályok és a nevezési lap a www.korosladány.hu oldalon találhatóak. Pályára 

lépni csak gumistoplis vagy simatalpú sportcipőben, kizárólag saját felelőségre lehet. 

 

 

 

Körösladány Város Önkormányzata 

 

http://www.korosladány.hu/


 


